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Поштовани,
Филолошки факултет Универзитета у Београду, као образовна установа која баштини
двестогодишњу високошколску традицију, са широким образовним, култоролошким и научним
распоном интересовања и деловања, изучавањем 34 језика и њима припадајуће књижевности и
културе, једна је од водећих институција у Србији на плану развијања интеркултуралних и
мултикултуралних пројеката.
Овом приликом Филолошки факултет Универзитета у Београду има задовољство да Вас
позове да учествујете на међународној научној конференцији Филологија културе, која ће се
одржати у Београду, на Филолошком факултету, од 9. до 11. јуна 2016. године.
Филолошки факултет у Београду данас је једна од последњих високошколских институција у
Европи која у своме називу чува успомену на традиционалне филолошке дисциплине. Иако се
историја филологије подудара са историјом културе, њена актуелност се често доводи у питање.
После чувене критике Ничеове „филологије будућности“ уследили су, крајем двадесетог и у двадесет
и првом веку, симпозијуми о будућности филологије. Дисциплина која је у 19. веку служила
кодификацији националног идентитета нашла се пред изазовима постмодерног, глобализованог и
умреженог света. Криза филологије данас позива на критички однос према традиционалној и
савременој класификацији знања, док њена светска распрострањеност, богата културна историја и
интердисциплинарност уливају наду у могућност целовитијег, филолошког разумевања (савремене)
културе.
У складу са тим, предлажемо да се радом Конференције повежу следеће научне области:
1. Историја филологије и културна историја
2. Светска филологија
3. Филологија и (савремена) књижевна методологија
4. Филологија и (савремена) лингвистика
5. Филологија у наставној теорији и пракси
6. Е-филологија и дигиталне библиотеке
7. Филологије будућности
Образац за пријаве можете преузети на линку: http://www.fil.bg.ac.rs/fakultet/naucni-skupovi-ikonferencije/. Попуњене обрасце учесници могу до 1. марта 2016. године послати на адресу:
philology.culture@fil.bg.ac.rs.
Молимо Вас да дужина излагања не прелази 15 минута. Тачан распоред излагања биће
постављен на сајт Факултета по завршетку пријављивања. За листу препоручених хотела у центру
Београда
и
инструкције
о
положају
Факултета
можете
видети
на
линку:
http://www.fil.bg.ac.rs/fakultet/naucni-skupovi-i-konferencije/.
Уз жељу да се састанемо у Београду,
Продекан Филолошког
факултета
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